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واألســرى يف التجربـة اللبنانيــة،  موضــوع االعتقـالحتـاول هـذه الدراســة أن تنـاقش 
  .وتأثير هذه العملية يف األفراد والعائالت التي تعرضت لهذه احملنة

إن التصــــدي لدراســــة هــــذه املســــألة هــــي، بــــال ريــــب، شــــائكة ومهمــــة وحيويــــة يف آن 
واحــد؛ لهــذا ســعت املؤلفتــان، اســتناداً إىل مفــاهيم علــم االجتمــاع وطرائقــه يف الدراســات 

يار عينة من ثالثين أسيراً من الرجال والنساء، ودرستا جتربة هؤالء يف امليدانية، الخت
وتوصــلتا، يف جملــة مــا توصــلتا إليــه، . املعتقــل ثــم معانــاتهم يف اجملتمــع بعــد إطالقهــم

لكــن اآلثــار األكثــر ســلبية هــي . إىل أن معانــاة املعتقــل يف األســر باتــت معروفــة ونمطيــة
فالبطالــة . ن أســره ويبــدأ مواجهــة اجملتمــع جمــدداًتلــك التــي تبــدأ عنــدما يخــرج املعتقــل مــ

واألمـــــراض وعـــــدم االســـــتقرار النفســـــي واملكـــــاين وقلـــــق احليـــــاة وعـــــدم اهتمـــــام اجلهـــــات 
احلكومية واالجتماعية، كل ذلـك يجعـل األسـير احملـرَّر، يف حـاالت كثيـرة، عـدوانياً جتـاه 

يعتقـد أنـه قـدم الكثيـر  وذلـك نتيجـة التمـزق والشـعور بـالظلم ألنـه. الغير وسريع االنفعـال
وهـذا مـا يـؤدي بـه إىل نـوع مـن . من أجل اآلخـرين، يف حـين أن هـؤالء ال يكافئونـه بعـدل

وبســبب التعـــذيب الـــذي . فينعـــزل عـــن النــاس وعـــن حمطيـــه" والغربـــة االجتماعيــة"الكآبــة 
تعــرض لــه املعتقلــون يف بعــض أعضــائهم التناســلية يبــدو األســير بعــد إطالقــه أنــه راغــب 

غيــــر أن الــــبعض، يف حماولــــة الشــــعورية إلثبــــات . ج لشــــعوره بعقــــدة اخلصــــاءعــــن الــــزوا
وعلــى العمــوم تفشــل هــذه الزيجــات األمــر الــذي يفــاقم . العكــس، يقــدم علــى الــزواج بســرعة

األزمــــة النفســــية واملعانــــاة االجتماعيــــة وينــــدفع الــــبعض، يف هــــذه احلــــال، إىل خيــــارات 
  .مضادة للمجتمع أو دينية صرف

هذا الواقع املؤمل، وشهادة إنسانية على الظلـم الـذي يقاسـيه األسـير الكتاب إضاءة ل
 .يف سجنه، وعلى املعاناة التي يواجهها بعد إطالقه
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